
                                                                          Här hittar Ni oss: 
                              Reumatikerföreningen  Sundsvall, Skepparegatan 5, 4 tr 
                     (P-huset) 852 34 Sundsvall. Telefon: 060-17 23 05, 073-521 71 66. 
                                                                              BG 5662-8050 
                                              E-mailadress: reuma.sundsvall@telia.com 
                                               Hemsidan: www.reumatiker.se/sundsvall 
                                                          Våra öppettider månd.-torsd. 
                                                      Vintertid 16/9-14/5 kl 08:30-14:30 
                                                    Sommartid 15/5-15/9 kl 08:30-13:45 
                                                                           Fredagar stängt 

                                              

 
       
      SVERIGE 
     PORTO    BETALT 
     PORT PAYÉ 

 
 
 
 
  
                     
                                                           
 
 
                     
 

 
 
 
 

 

 
Medlemsvärvning 
Värva en medlem och få en  
Sverigelott 

 

 
Medlemsavgiften är 250 kr/år. 
Familjemedlem 100 kr/år. För 
hela familjen högst 400 kr/år. 
Du kan även betala genom 
AUTOGIRO. 
Glöm inte att anmäla dina 
familjemedlemmar, du vet ju 
att du stödjer forskningen 
inom reumatikervården.  

 

FONDER 
Om du vill söka ur föreningens fonder 
skall ansökan vara inlämnad senast 31 
mars, 31 juli eller 30 november och 
innan aktivitet som du söker för har 
påbörjats. 
Om du vill hedra minnet av en avliden 
kan du göra det via oss genom 
Gåvofonden och Unga Reumatiker BG 
5651-4425, eller Stiftelsen BG 5651-
4698 

Friskhusets butik på Norra Järnvägsgatan upphör. Butiken på sjukhuset kommer 
inte längre att ha stående rabatter utan kommer i framtiden försöka ha erbjudanden 
som omfattar alla kunder.  

Infobladet 
Nr 2      2020 

 

 
 

 
Okt 2020 

        
Reumatikerföreningen 

 Sundsvall 

 



Ordförande har ordet 
Hejsan! 

 
Nu har vi haft ett jobbigt år med 
CORONA, och allt vad det innebär.  
Det är väldigt svårt att lägga ut 
aktiviteter, då vi vet så lite.  
Men som sagt, vi ligger i startgroparna 
och hoppas det blir snart. 
Det vi har bokat in är julfesten, och då 
får vi tänka på antal gäster.  
I år sänder vi en liten julklapp till er i 
vårt brev.  
Samtidigt vill jag påminna om att vi 
har ett nytt tel.nr.  
Nu kämpar vi och jag tackar er alla.  
Samtidigt vill jag önska alla en riktigt 
God Jul & Gott Nytt År 
 
Ordf. 
Anita 
 

 
 
 

Vid anmälan och för information 
kontakta alltid kansliet. 
Alla medlemmar oavsett diagnos är 
välkomna på alla våra aktiviteter 
—————————————————— 
Titta även under Föreningsnytt i 
dagstidningen på onsdagar 
—————————————————— 
Ni som har en E-POST adress hör av er till  
kansliet. Det underlättar och ger 
snabbare information till Er  
____________________________________ 
 
Vill du annonsera i Infobladet kontakta 
kansliet på tel. 172305, 073-5217166 

 Handarbetsgruppen  
träffas tisdagar på Sjukhuset, där vi tillverkar 
alster till försäljning. NYFIKEN? Kom och titta  
och fika med oss. Inga-Lena Öhlén, tel. 070-
3753217 el. 172305  

Tisdagsträffar  
Vi träffas en gång i månaden på kansliet kl. 
11.00-14.00.  
OBS! P.g.a Pandemin så ställer vi in träffarna i 
höst. Hoppas kunna komma igång till våren 2021 

  
Har du några särskilda   
önskemål på aktiviteter, 
hör av dig till kansliet 

            
            Föreningen har bytt      
          telefonabonnemang 
 
      060-17 23 05 gäller fortfarande. 
  För samtal ut från föreningen så är  
                 det 073-521 71 66          

Aktiviteter 2020              I samarbete med ABF 
OBS! Bindande anmälan till våra aktiviteter 
 
Med anledning av det nu rådande läget med pandemin i samhället 
kan vi inte genomföra några aktiviteter.  
Förhoppningen är att det snart ska lätta så att vi kan genomföra 
årets julfest den 5/12, kl. 15.00 på Tjädervägen 23. 
Kontakta kansliet för mer info. 
 

 

                                                KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
                                          TORSDAGEN DEN 18 FEBRUARI                    
                                                           KL. 18.00, 2021 
                                 
                                                         Kansliet, Skepparegatan 5 A 
                                                     Sedvanliga årsmöteshandlingar 
                                                           Föreningen bjuder på fika 
 
                                                         Anmälan till kansliet senast                               
                                                                den  11 februari, 2021 
                                                                                               
                                                                          VÄLKOMNA! 
          
                    Motioner skall vara kansliet tillhanda senast den 28 januari, 2021 

                                Vi har BingoLottos Julkalender till försäljning. Pris: 100 kr 
 
 


